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الرئيس التنفيذى لـ»جلف كابيتال«:

محفزات تنشيط االقتصاد واالستثمار تعزز تحقيق مصر معـــــــــــــــــدل نمو أكثر من %5
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سط  و أل ا ق  لشر ا و يقيا  فر إ ه  جتا ا
سيا أ ق  شر ب  جنو و  أ

لصلح ا مي  كر  . د

الصلح  ك��ري��م  ال��دك��ت��ور  وق���د ص���رح 
ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذى ل��ش��رك��ة “ج��ل��ف 
ك��اب��ي��ت��ال”، ف���ى م��ق��اب��ل��ة ح��ص��ري��ة مع 
“االق���ت���ص���ادى”، ق��ائ��ا: “ت��ق��دم مصر 
فرصا  العالمية  االس��ت��ث��م��ار  ل��ش��رك��ات 
تتمتع  فهى  والنمو،  لاستثمار  هائلة 
الشركات  من  وعميقة  عريضة  بقاعدة 
وبعدد  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة 
عالية  نسبة  وذى  ومتنام  ضخم  سكان 
استهاكى  بسوق  وكذلك  الشباب،  من 
لممارسة  مميزة  تنافسية  وبيئة  عميق 
األعمال. باإلضافة إلى  كل ذلك تشجع 
األجنبى  االستثمار  المصرية  الحكومة 
فى قطاعات تخلق فرص عمل ووظائف 
التشديد  مع  العمل”،  سوق  فى  جديدة 
حاليا  ه��ى  ك��اب��ي��ت��ال”  “ج��ل��ف  أن  ع��ل��ى 
االق��ت��ص��اد  ع��ل��ى  كبير  ب��ق��در  منكشفة 
الشركات  من  عدد  خال  من  المصرى 
وتقدم  االستثمارية.  لمحافظها  التابعة 
مصر لمستثمرى »جلف كابيتال« فرصا 
بعين  المخاطر  تأخذ  لاستثمار  جيدة 
الجغرافى  التنوع  تكرس  كما  االعتبار، 
ق��وى.  محلى  بطلب  يتميز  س���وق  ف��ى 
ف��م��ص��ر ه��ى م��ن ال����دول ال��ق��ائ��ل فى 
نموا  سجلت  ال��ت��ى  العربية  المنطقة 
عام  فى   2.4% بلغ  إيجابيا  اقتصاديا 
2020، ويتوقع أن ينمو االقتصاد فيها 
إل���ى أك��ث��ر م��ن %5 ف��ى ع���ام 2021 
الناجحة  التنويع  ج��ه��ود  إل��ى  اس��ت��ن��ادا 
وحزمة المحفزات األخيرة التى أطلقتها 

الحكومة لمجابهة تداعيات الجائحة.
االقتصادى« شركة  »األهرام  اختارت 
فى  الشركات  كإحدى  كابيتال«  »جلف 
قائمة »سوبر ون« لكونها استطاعت أن 
لشركاتها  العادية  غير  التحديات  ُتحّول 
فى عام الجائحة إلى فرص كبيرة، كما 
من  كان  سنة،  ُتحّول  أن  على  ساعدت 
الممكن أن تكون سيئة بالنسبة للشركة 

نفسها، إلى سنة إيجابية.
• 2020 عام جائحة كورونا التى 
غّيرت العالم، ولربما إلى األبد.. 

ما تقييم »جلف كابيتال«؟
سنتذكر عام 2020 كعام أعاد العالم 

ففيروس  وواقعية،  بحكمة  التفكير  إلى 
كورونا المستجد ولد تحوالت اجتماعية 
تغير  أن  شأنها  من  عظيمة  واقتصادية 
فى  فيها  ونعمل  نعيش  التى  الطريقة 
كابيتال«،  »جلف  ل�  بالنسبة  المستقبل. 
فقد دفعتنا الجائحة إلى اتخاذ قرارات 
استثماراتنا  وتنمية  حماية  من  مكنتنا 
والنتيجة،  بالتحديات.  مليئة  فترة  فى 
وال��ع��ش��رون  الخمس  شركاتنا  خ��رج��ت 
أقوى  موقع  فى  وه��ى   2020 ع��ام  من 

وأفضل لمواجهة المستقبل.
• ك��ي��ف واج��ه��ت ال��ش��رك��ة تلك 
ال����ت����ح����دي����ات وك����ي����ف س���اع���دت 
ال������ش������رك������ات ف������ى م���ح���اف���ظ���ه���ا 
االس���ت���ث���م���اري���ة ع��ل��ى م��ث��ل ه��ذه 
المواجهة سواء فى مصر أو حول 

العالم؟
 أخذت »جلف كابيتال« فى وقت مبكر 
ونفذتها  ووضعت خططا  المبادرة  زمام 
لشركاتها  تضمن  ل��ك��ى  س��ري��ع  بشكل 
لمتطلبات  الكافية  والسيولة  االستقرار 
فتح  إع���ادة  حتى  ال��ع��ام��ل  ال��م��ال  رأس 
مع  وثيق  بشكل  عملت  وقد  االقتصاد. 
ودعمها  وتوجيهها  إلرشادها  شركاتها 
ل��ك��ى ت��ج��ت��از ال��ف��ت��رة ال��ص��ع��ب��ة خ��ال 
أولوياتها  أب���رز  ك��ان��ت  وق��د  الجائحة. 
االستقرار  تحقيق  الجائحة  بداية  مع 
التأثيرات  من  ال�25  الشركات  وحماية 
السلبية لتبعاتها األولية وضمان التمويل 
ال��ج��ي��د وال��س��ي��ول��ة ال��ك��اف��ي��ة ف��ى تلك 
وبعد  الثانية،  المرحلة  وفى  المرحلة، 
فى  ش��رع��ت  االس��ت��ق��رار،  ه��ذا  تحقيق 
دورا  ولعبت  الدفاع  ال  الهجوم  مرحلة 
النمو  من  لمزيد  التخطيط  فى  ناشطا 
من  الثانى  الربع  فى  يبدأ  الذى  المبكر 
عام 2020. وشجعت الكوادر القيادية 
التابعة  الشركات  جميع  فى  واإلداري���ة 
االستثمارية  كابيتال«  »جلف  لمحافظ 
أعمالها  نماذج  فى  التفكير  إعادة  على 
المستجدة  األح��وال  مع  التكيف  وعلى 
السلوكيات  ف��ى  ال��دائ��م  ال��ت��ح��ول  وم��ع 

االستهاكية.

قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا واملدفوعات وخدمات األعمال 
صمدت فى مواجهة تداعيات كورونا.. وستنفرد بالنمو فى 2021  

حشدت »جلف كابيتال« 
كل مواردها وخرباتها فى 
عام 2020 لدعم وحماية 
الشركات التابعة لها 
بمحافظها االستثمارية 
من أجل مواجهة التأثريات 
االقتصادية لجائحة عاملية غري 
مسبوقة سيكون لها تأثري 
طويل األمد على االقتصادات 
وكيفية ممارسة األعمال 
والتعامالت البينية لألفراد 
والشركات.

 وفى ضوء استثمار أكثر من 
ثالث مليارات ونصف املليار 
جنيه فى مصر بقطاعات: 
الرعاية الصحية، التكنولوجيا، 
التكنولوجيا املالية، القطاع 
االستهالكى،  التصنيع، 
البرتوكيماويات، النفط، 
الغاز، فإن »جلف كابيتال« 
تظل على قائمة  أكرب 
املستثمرين األجانب فى 
مصر، وتسعى لضخ املزيد 
من االستثمارات يعزز هذا 
التوجه يقينها بقوة االقتصاد 
املصرى وإمكانياته حيث 
فرص النمو املستقبلى.
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بعض  إع���ط���اء  ي��م��ك��ن  ه���ل   •
األم���ث���ل���ة ت��ب��ي��ن ك��ي��ف ح��ق��ق��ت 
التوليفة  ه��ذه  كابيتال«  »جلف 

االستثمارية؟
ه���ن���اك أم���ث���ل���ة واض���ح���ة ف���ى ك��ل 
الشركات فى محافظ »جلف كابيتال« 
االستثمارية تبين كيف واجهت الكوادر 
الجائحة  تحديات  واإلداري��ة  القيادية 
وك��ي��ف اس��ت��ط��اع��ت االب��ت��ك��ار وإع���ادة 
هذه  لتحويل  أعمالها  نماذج  صياغة 
بقائها  لضمان  فرص  إلى  التحديات 
على  الجديد،  الواقع  فى  وازده��اره��ا 
سبيل المثال كان فى بداية الجائحة: 
المنصة  وهى  »فيزيتا«،  أطلقت   >
األوس��ط  الشرق  منطقة  فى  ال��رائ��دة 
الطبية  ال��م��واع��ي��د  لحجز  وإف��ري��ق��ي��ا 
ش��رك��ة مصرية  ف��ك��رة  ع��ل��ى  -وه����ى 
ن��اش��ئ��ة-  م��ب��ادرت��ي��ه��ا ال��ج��دي��دت��ي��ن، 
األول����ى: ال��ط��ب ع��ن بُ��ع��د، وال��ث��ان��ي��ة: 

اإللكترونية.  الصيدلية 
< أن��ش��أت »ش��ي��ف م��ي��دل إي��س��ت«، 
للشركات  ل��أغ��ذي��ة  ال��رائ��د  ال��م��وزع 
وال��م��ط��اع��م وال��ف��ن��ادق، م��وق��ع��ا على 
المستهلكين  إل��ى  للوصول  اإلنترنت 
م��ب��اش��رة ف��ى ال��م��ن��ازل، وه���و ن��م��وذج 
أعمالها  لنموذج  وم��واز  جديد  أعمال 

األساسى. 
< قامت »جيديا«، وهى أكبر شركة 
المملكة  ف��ى  ال��م��ال��ي��ة  للتكنولوجيا 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة، ب��إط��اق ب��واب��ة 
إلكترونية للدفع وأداة إلنشاء المتاجر 
من  اآلالف  تمكين  بهدف  اإللكترونية 
من  بوابتها  يستخدمون  الذين  التجار 
على  التجارية  النشاطات  م��م��ارس��ة 

اإلنترنت وخارجها. 
م��ا س��ب��ق.. ي��دل��ل أن األع��م��ال تمر 
الحلول  وجميع  صعبة،  بأوقات  حاليا 
التى واجهتها شركات  التحديات  لهذه 
االبتكار،  فى  تكمن  كابيتال«   »جلف 
االبتكار  عملية  تسريع  يفسر  وه��ذا 
تمت  وق��د  ودع��م��ه.  عليه  والتشجيع 
إعادة تقييم كل نماذج األعمال تقريبا 
ف��ى ال��ع��دي��د م��ن ال��ش��رك��ات وأع��ي��دت 
على  العمل  م��ن  لتمكينها  صياغتها 
اإلن��ت��رن��ت واالس��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ح��ول 

الدائم فى السلوكيات االستهاكية.
• فى ظل المخرجات السوقية 
لجائحة »كورونا« ما الذى يجب 
أن يبحث عنه المستثمرون فى 

المستقبل؟
فى  المستثمرين  ع��ل��ى  ي��ك��ون  ل��ن 
بعيدا  أو  ك��ث��ي��را  ال��ب��ح��ث  ال��م��ن��ط��ق��ة 
إليجاد القيمة فى القطاعات السريعة 
ال��ن��م��و ال��ت��ى ت��ق��وم ع��ل��ى االب��ت��ك��ارات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، ف��ق��ط��اع ال��رع��اي��ة 
قطاع  على  ممتاز  مثال  هو  الصحية 
بشكل  التكنولوجية  ال��ح��ل��ول  يتبنى 
المتعاظم  الطلب  يلبى  لكى  متزايد 
كما  للمرضى،  المتغيرة  واالحتياجات 
»فيزيتا«،  أع��م��ال  خ��ال  م��ن  ال��وض��ع 
مجال  فى  هائلة  طفرة  أيضا  وهناك 
ال��ت��ج��ارة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وال��م��دف��وع��ات 
المستهلكين  إقبال  مع  اإلنترنت  عبر 
بقدر أكبر على الشراء عبر اإلنترنت، 
فى  وتنمو  ستتسارع  التوجهات  وهذه 

القريب. المستقبل 
كابيتال«   »جلف  على جانب   •
ال��م��ع��ادل��ة التى  خ��ص��وص��ا، م��ا 
تبرز  لكى   2020 فى  انتهجتها 
ك���أح���د ال��ف��ائ��زي��ن وت���ص���ل إل��ى 
ل��م��ج��ل��ة  ون«  »س����وب����ر  إص�������دار 

»األهرام االقتصادى«؟
االستثمار  استراتيجية  إن  أؤك��د.. 
يمكن  كابيتال«  »جلف  تنتهجها  التى 
الذى  الموضوعى  باألسلوب  تعريفها 
حيث  الخاصة،  األس���واق  ف��ى  تطبقه 
تجرى دراسات وتحليات علمية وافية 
أو  الكلى  المشهد  من  تبدأ  وصارمة 
التفاصيل  الصورة الكبرى وصوال إلى 
الكشف  بهدف  قطاع  كل  فى  الدقيقة 
الطويلة  الرئيسية  االت��ج��اه��ات  ع��ن 
األج���ل ف��ى ال��ق��ط��اع��ات االق��ت��ص��ادي��ة 
التى  الفرعية  وال��ق��ط��اع��ات  ال��ك��ب��رى 
فى  للتفوق  اإلم��ك��ان��ي��ات  أك��ب��ر  ت��وف��ر 
لمستثمرى  ع���ائ���دات  وت��ول��د  األداء 
الشركة  فاستثمارات  كابيتال«،  »جلف 
قطاعات  أرب��ع��ة  نحو  موجهة  ال��ي��وم 
عالية  بمرونة  تحليها  أثبتت  أساسية 
تحقق  أن  لها  ويتوقع  الجائحة،  خال 
الجديد،  االق��ت��ص��اد  ف��ى  كبيرا  ن��م��وا 
التكنولوجيا،  الصحية،  الرعاية  وهى: 
ال���م���دف���وع���ات، خ���دم���ات األع���م���ال 
ثابت  قطاع  و»الرقمنة«  واالستدامة، 
كل  فى  لتطبيقه  نسعى  القائمة،  على 
نعمل  حيث  بها  نهتم  التى  القطاعات 
ل��ك��ى تعتمد  ع��ن ك��ث��ب م��ع ش��رك��ات��ن��ا 
تنظيم  أج��ل  م��ن  ال��ج��دي��دة  التقنيات 
إل��ى  وال��وص��ول  إج��راءات��ن��ا  وتبسيط 

عماء جدد، وقد كانت »جلف كابيتال« 
من المستثمرين فى التكنولوجيا بقدر 
كبير خال السنوات الخمس الماضية، 
باالستثمار فى  المبكر  االهتمام  وهذا 
التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية يؤتى 

ثماره اليوم.
االهتمامات  من  االستدامة  وستظل 
األس���اس���ي���ة ل��ن��ه��ج »ج��ل��ف ك��اب��ي��ت��ال« 
أثبتت  ألن��ه��ا  مستقبا،  االس��ت��ث��م��ارى 
فمن  األع��م��ال،  ن��ج��اح  ف��ى  فاعليتها 
وثيقة  ع��ل��ى  م��ؤخ��را  توقيعها  خ���ال 
لاستثمار  المتحدة  األم���م  »م��ب��ادئ 
كارتا«  »تيرا  مبادرة  وعلى  المسئول« 
التى أطلقها أمير ويلز، فإننا ملتزمون 
بمساعدة  كمستثمر  وأي��ض��ا  كشركة 
االستثمارية  محافظنا  فى  الشركات 
السليمة  ال��م��م��ارس��ات  تطبيق  ع��ل��ى 
وفى  واالجتماعى  البيئى  المجال  فى 

مجال »الحوكمة« فى عملياتها.
استراتيجية  تتوافق  كيف   •
التغيرات  م��ع  كابيتال«  »جلف 

فى االقتصاد اإلقليمى؟
ملتزم  مستثمر  ك��اب��ي��ت��ال«  »ج��ل��ف 
ومنظم جدا يعتمد االستثمار المنهجى 
قطاعات  ف��ى  وال��م��وض��وع��ى  العلمى 
نستشرف  أن  نحاول  ودائما  بعينها. 

النمو  سيكمن  أين  لتحديد  المستقبل 
والدراسات  المنهجية  تعتمد على  كما 
فى االستثمارات، فمثا، فى صندوقها 
وهو   ،”III “فند  الثالث  االستثمارى 
ال��ص��ن��دوق ال���ذى أط��ل��ق ع��ام 2014 
أمريكى   دوالر  مليون   750 بقيمة 
مليون  وخمسمائة  مليارا   13 -يوازى 
ج��ن��ي��ه- ت��م��ت دراس����ة أك��ث��ر م��ن 24 
أربعة  على  التركيز  واستقر  قطاعا 
عشريا  نموا  تشهد  أساسية  قطاعات 
وف��ى  زاه����ر.  مستقبل  إل���ى  وت��ت��ط��ل��ع 
القطاع  اختيار  يشكل  األحيان  بعض 
العائدات،  من  األكبر  الجزء  المناسب 
أى أن ما يوازى %80 من األرباح قد 
المناسبة  القطاعات  اختيار  من  تأتى 

التى تنمو بمعدل عشرى.
ل�»جلف  المستثمرون  يقول  واليوم.. 
المحفظة  تملكون  »إن��ك��م  ك��اب��ي��ت��ال«: 
االستثمارية المثالية لما بعد الجائحة« 
تركز  الشركة  استثمارات  أن  نتيجة 
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ع��ل��ى م��ج��ال ال��رع��اي��ة 
اإللكترونية  وال��م��دف��وع��ات  الصحية 
اإللكترونية  وال��ت��ج��ارة  والتكنولوجيا 

وخدمات األعمال.
فى هذا السياق فإن »جلف كابيتال«  
القطاعات  تلك  على  التركيز  ب��دأت 

ه��ذا  واع��ت��م��دت   2015 ع���ام  م��ن��ذ 
الوقت،  ذل��ك  منذ  االستثمارى  النهج 
فبالنسبة ل�»فند III« أدركنا وفى وقت 
مبكر جدا أين يكمن النمو وهو بالفعل 
اإللكترونية  والتجارة  التكنولوجيا  فى 
وال���م���دف���وع���ات وخ���دم���ات األع��م��ال 
وال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
حاليا  فاستثماراتنا  ولهذا  الصحية. 
تركز على هذه القطاعات، وسنواصل 
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ي��ه��ا ف���ى اس��ت��ث��م��ارات��ن��ا 

المستقبلية.
يكشف  ال��ح��ال��ى  ال��م��ش��ه��د   •
التى  الشركات  من  المزيد  عن 
تصبح  لكى  المنطقة  فى  تنمو 
ع��ل��ي��ه��ا  ت��س��ت��ح��وذ  أو  ع��ال��م��ي��ة 
شركات عالمية.. ومؤخرا هناك 
فى  ذلك  على  تدلل  أمثلة حية 
هذا  ه��ل  التكنولوجيا..  قطاع 
أمر يثير شهية »جلف كابيتال«؟
أعتقد أننا محظوظون فى منطقتنا 
مركزيا  استراتيجيا  موقعا  نملك  ألننا 
ف��ى ه��ذا ال��ج��زء م��ن ال��ع��ال��م. وفيما 
فإن  كابيتال«،  »جلف  إل��ى  نظرنا  إذا 
العديد من شركاتنا تبدأ فى بلد معين 
حيث تعمل من موقع واحد، مثل مصر 
المتحدة،  العربية  اإلم���ارات  دول��ة  أو 

آسيا  ب��ات��ج��اه  سريعا  تتوسع  ولكنها 
ذلك  على  نشجعها  ونحن  وإفريقيا. 
كان  وق��د  االت��ج��اه،  ذل��ك  فى  وندفعها 
»جلف  اعتمدتها  التى  األساليب  أحد 
القليلة  السنوات  فى  للنمو  كابيتال«  
ننمى  أن  استطاعنا  لقد  الماضية، 
شركاتنا إقليميا وعالميا وفى المحطة 
فى  إدراج��ه��ا  تم  لاستثمار  النهائية 
إلى  بيعها  أو  مثا  عالمية  ب��ورص��ة 
فى  يعمل  عالمى  استراتيجى  مشتٍر 
إن  إقليميا  رائدة  لتصبح  القطاع  هذا 

لم يكن عالميا ومن األمثلة: 
شركة  ك��ان��ت  ال��ت��ى   »ECDC«  >
البترول  آب��ار  بحفر  مختصة  محلية 
وال��غ��از وت��وس��ع��ت ب��ن��ج��اح ف��ى عموم 

منطقة الشرق األوسط. 
< »فيزيتا« المصرية -وهى المنصة 
فى  الطبية  المواعيد  لحجز  الرائدة 
وإفريقيا-  األوس���ط  ال��ش��رق  منطقة 
وب��ع��د ش��ه��ري��ن م���ن اس��ت��ث��م��ار«ج��ل��ف 
»فيزيتا«  ت��وس��ع��ت  ف��ي��ه��ا   ك��اب��ي��ت��ال«  
باتجاه شرق إفريقيا مدعومة بإطاق 
كينيا،  فى  الطبية  للحجوزات  منصتها 
وت��س��ع��ى  ل��ل��ت��وس��ع ب��ات��ج��اه إف��ري��ق��ي��ا 

والشرق األوسط.
»عندما  أعمال:  حقيقة  على  أؤك��د 
تجلس فى مصر أو فى دولة اإلمارات، 
الناشئة  األس��واق  هذه  قلب  فى  فأنت 
وم��ن األس��ه��ل ال��ت��وس��ع إل��ى األس���واق 
المجاورة«. لقد عملت »جلف كابيتال« 
فى السنوات 15 الماضية على تنمية 
بدأت  التى  فيها  المستثمر  الشركات 
وتتواجد  إقليمية  لتنمو وتصبح  محلية 
فى أسواق متعددة وتتوسع إلى أسواق 

شرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا. 
وأؤك�����د أي���ض���ا: »ع��ن��دم��ا ت��ؤس��س 
أعمالها  تنتشر  عالميا  رائدة  شركات 
أكثر  تصبح  ال��ن��اش��ئ��ة،  األس����واق  ف��ى 
ومن  العالميين،  للمستثمرين  جاذبية 
األسهل التخارج منها بأرباح مميزة أو 
حتى إدراجها فى البورصات العالمية، 
من  برصيد  كابيتال«  »جلف  وتحتفظ 
الفخر العميق بعدد الشركات العالمية 
من  ان��ط��اق��ا  أنشأتها  ال��ت��ى  ال��رائ��دة 
المنطقة، وهناك المزيد من الشركات 
فى   »III »فند  الثالثة  المحفظة  فى 
فى  عالميا  رائ����دة  لتصبح  طريقها 
م��ج��ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��م��دف��وع��ات 
وخدمات الشركات والرعاية الصحية.
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  توقيع »جلف كابيتال« وثيقة »مبادئ األمم املتحدة لالســــــــــــــتثمار املسئول« ومبادرة »تريا كارتا« يلزمها مساعدة
الشركات بمحافظها االستثمارية فى تطبيق املمارســـــــــــــــــــــــات السليمة فى املجال البيئى واالجتماعى و»الحوكمة«

د. كريم الصلح: »جلف كابيتال« على قائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أكرب املستثمرين األجانب فى مصر بمحفظة قيمتها أكثر من 3.5 مليار جنيه
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»Google«و »Huawei« نستهدف التوسع فى السوق املصرى عرب الشراكة مع
  »WE« و»جوى« وأحدث شراكاتنا مع املصرية لالتصاالت »Unity«و »Watch It!«و

املؤسس والرئيس التنفيذى:

ضخمة   2020 ت��ح��دي��ات  ك��ان��ت   <
وط��ال��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ج��االت ذات 
ال��ص��ل��ة ب���األع���م���ال واألف���������راد.. كيف 
واج����ه����ت »ت�����ى ب�����اى م����وب����اي����ل« ه���ذه 
وكيف  أعمالها  مجال  فى  التحديات 

استطاعت أن تحولها إلى فرص نمو؟
جائحة كورونا كانت ُمحفزا ألكبر تحول فى 
طويلة.وال  عقود  منذ  البشرى  الجنس  حياة 
شك أن العام الماضى يطرح تحديات جديدة 
نواح يصعب  من  ولعمائها  موبايل«  باى  ل�»تى 
تخيلها، وبفضل خبرتها الطويلة الممتدة على 
مدى ست سنوات والتى استدعت منها مخزونا 
غنيا من المعرفة والتجارب، إلى جانب الفريق 
الذى يتميز بحبه وشغفه بهذا النوع من العمل 
فقد  نفسه،  الرقمية  ال��م��دف��وع��ات  وب��ق��ط��اع 
استطعنا أن نجتاز الجائحة ونخرج منها أقوى 
التجار  تمكين  على  وحماساً  إص���راراً  وأش��د 
المحمولة  الهواتف  استخدام  من  والمشترين 

إلجراء عمليات الدفع حول العالم.
تسريع  على  ساعدت  الجائحة  أن  أعتقد، 
الرقمى فأصبحت وتيرته أكثر سرعة  التحول 
يوجد  أن��ه  أظ��ن  وال  يتوقع،  مما  تأثيرا  وأش��د 
السريعة  ال��وت��ي��رة  ب��وض��وح  فيه  يظهر  س��وق 
األساسية  األس��واق  من  أكثر  األش��د  والتأثير 
ل�»TPAY MOBILE«، أى فى منطقة الشرق 
األوسط وإفريقيا وتركيا، حيث تمكن المنصة 
ومعالجى  المحمول  شركات  ومشغلى  التجار 
بهذه  وال��م��ط��وري��ن  اإللكترونية  ال��م��دف��وع��ات 
الهواتف  عبر  المدفوعات  قبول  من  األس��واق 

المحمولة باستخدام أرقام هواتف المشترين.
هذا  من  موبايل«  ب��اى  »ت��ى  استفادت  وق��د 
التحول نحو المدفوعات الرقمية بشكل سريع، 
حيث ازدادت أحجام تعاماتها بقدر كبير. وهو 
تطور امتحن قدرة شركتنا على التوسع بوتيرة 
سريعة من ناحية، وامتحن صابة منصة  »تى 
باى موبايل« وإمكانياتها على التعاون فى بيئة 
استطعنا  ولكننا  أخ��رى،  ناحية  من  افتراضية 
مواجهة كل من هذه التحديات بطريقة سلسة. 
 82 بإتاحة  الموظفين  عدد  بزيادة  قمنا  وقد 
فرصة عمل جديدة منذ بداية العام الماضي، 
الفريق  إلى  أضيفوا  عضوا   17 ذلك  في  بما 
ب��ع��د اس��ت��ح��واذن��ا ع��ل��ى ش��رك��ة »ب����اى غ���ورو 
عدد  ليصل  عام 2020،  فى   »PAYGURU

موظفينا حالياً إلى 142.
> ما عدد مستخدمى منصة »تى باى 

WWW.TPAYMOBILE.( موبايل« 
COM(  فى ال� 12 شهرا األخيرة، وكم 
عدد التعامالت التى نفذت من خالل 
المنصة، وعدد التجار الذين جذبتهم 

المنصة؟
»تى  نجحت  اآلن،  حتى  سامة:  سحر  ترد 
باى موبايل« بوصل أكثر من 1700 تاجر فى 
وإفريقيا  األوس��ط  الشرق  بمنطقة  دول��ة   27
وتركيا بشبكتها للمدفوعات، وهو ناتج أعمال 
واالستحواذ  ال��ذات��ى  النمو  خ��ال  م��ن  تحقق 
نمت  وق��د   .»PAYGURU غ��ورو  »ب��اى  على 
لتقدم لمستخدميها خدمات من 83  المنصة 
المحافظ  وموفرى  المحمولة  للهواتف  ُمشّغا 

اإللكترونية.
 1.5 المنصة  تجري  حاليا  بفخر:  تضيف 
مليار معاملة شهريا تنفذها قاعدة مستخدمينا 
النشيطين والبالغ عددهم 14 مليون مستخدم،  

بنسبة نمو قدرها %49 من عام آلخر.
> ما العوامل البنائية التى ساعدت 
على  الحفاظ  على  موبايل«  ب��اى  »ت��ى 
عربية  منصة  أول  باعتبارها  ريادتها 

لمدفوعات الهواتف المحمولة؟
باى موبايل« فى عام 2014  »تى  تأسست 
بواسطة  الرقمية  التجارة  بيئة  تغيير  بهدف 
الشرق  منطقة  عموم  فى  المحمولة  الهواتف 
منصتنا  تقنيات  وال��ي��وم  وإفريقيا.  األوس���ط 
تحقق التغيير من خال تمكين التجار وُمشغلى 
المدفوعات  ومعالجي  المحمولة  ال��ه��وات��ف 
الرقمية والمطورين والمشغلين اآلخرين الذين 
هاتف  برقم  موصولة  مالية  مصادر  يملكون 
محمول من قبول المدفوعات من المستهلكين، 
والذين يستطيعون الحصول على مجموعة من 
الخدمات الرقمية من خال  »تى باى موبايل« 
دون الحاجة المتاك حساب مصرفى تقليدى.

توضح سحر سامة أن أحد األسباب وراء 
تأسيس الموقع المتميز والحفاظ على تصنيفها 
»أول منصة عربية وإفريقية رائدة لمدفوعات 
الهواتف المحمولة« اإلدراك أن منطقة الشرق 
األوسط وإفريقيا إلى جانب تركيا تزخر بنسيج 
وإج��راءات  والثقافات  ال��دول  من  ومتنوع  غنى 
التشغيل، خاصة فى مجال إنجاز المدفوعات 
وقبولها. وفى حين أن تقنياتها بسيطة بيد أنها 
تحفز على التغيير، وتدرك عدم إمكانية اعتماد 
»أسلوب واحد يناسب الجميع«  فى كل أنحاء 

المنطقة.

عم  تد ال  لصغر  ا هية  متنا ض  و لقر ا
لية  شمو حيث  من  فحسب  ملستهلك  ا
تسمح  بل   ، لية ملا ا ت  ما خلد ا
ملستهلكني  ا لى  إ ل  صو لو با يضًا  أ
ينعكس  مبا  شئة  لنا ا ق  ا سو أل ا فى 
ة  ر لتجا ا ت  كا شر ل  عما أ على 
. يع سر منو  شكل  فى  نية  و لكتر إل ا
مة سال سحر 

كشفت سحر سالمة 
املؤسس والرئيس التنفيذى 
لـ»تى باى موبايل« عن 
القيام بوصل أكثر من 
1700 تاجر فى 27 دولة 
بمنطقة الشرق األوسط 
وإفريقيا وتركيا بمنصتها 
للمدفوعات، ما يمثل ناتج 
أعمال تحقق من خالل 
النمو الذاتى للمنصة 
واالستحواذ على »باى غورو 
Payguru«. وتمكنت من  
تقديم خدماتها لـ83 مشغال 
للهواتف املحمولة وموفرى 
املحافظ اإللكرتونية.

وكشفت أيضا أن »تى 
باى موبايل« تحوى قاعدة 
مستخدمني شهرية قوامها 
14 مليون مستخدم يجرون 
1.5 مليار معاملة شهريا 
مسجلني نسبة نمو فى 
التعامالت 49 % فى ظل 
بيئة كورونا، التى امتحنت 
خاللها صالبة منصة »تى 
باى موبايل« وإمكانياتها على 
التعاون فى بيئة افرتاضية 
من ناحية أخرى.
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1.5 مليار عملية دفع شهريا نفذها 14 مليون مستخدم لـ»تى باى مــــــــــــــــــــــوبايل« نهاية 2020
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بطموح  متمسكة  موبايل«  ب��اى  »ت��ى  وتبقى 
الفئات  جميع  إلى  المالية  الخدمات  توصيل 
فى كل أرجاء المنطقة وضمنها »فئة ال يملكون 
أو ما  ائتمان«،  أو بطاقات  حسابات مصرفية 
وسنواصل  المالية.  الخدمات  شمولية  يسمى 
ُمشغلى  م��ع  استراتيجية  ش��راك��ات  إط���اق 
للسماح  م��ص��ر«  »ف���وداف���ون  م��ث��ل  ال��ه��وات��ف 
»غوغل  من  الشراء  خدماتها  فى  للمشتركين 
باى GOOGLE PLAY« من خال إضافة 
المحمول  هاتفهم  ف��ات��ورة  إل��ى  ال��ش��راء  قيمة 
هاتفهم.  رصيد  م��ن  ال��ش��راء  قيمة  خصم  أو 
وخدمات الفوترة المباشرة عن طريق موفرى 
وللمرة  أن��ه  تعنى  المحمول  الهاتف  خدمات 
ال��� 41 مليون مشترك فى  ل��دى  ب��ات  األول��ى 
التطبيقات  ش���راء  خ��ي��ار  م��ص��ر«  »ف���وداف���ون 
من  مباشرة  والمحتوى  واألل��ع��اب  المدفوعة 
بطاقات  استخدام  دون  ب��اى«  »غوغل  متجر 
وقد  وبسيطة.  آمنة  بطريقة  وذل��ك  ائتمان، 
دخلنا في شراكات مع جميع مشغلي الهواتف 
»فودافون  ذلك  في  بما  مصر،  في  المحمولة 
والمصرية  و»ات���ص���االت«  و»أورن�����ج«  م��ص��ر« 
لاتصاالت »WE«  باإلضافة إلى »بنك مصر« 

لتقديم خدماتنا للمستخدم المصري.
وثمة مثال حى آخر على شراكة استراتيجية 
مع  التعاون  ف��ى  يتمثل  المصرى  ال��س��وق  ف��ى 
شهدت  ال��ت��ى   »WE« ل��ات��ص��االت  المصرية 
»ج��وى«  ال��رائ��د  التلفزيونى  تطبيقها  ت��وس��ع 
 OVER وخدمات »البث الرقمى عبر اإلنترنت
مصر،  ف��ى  الترفيهية   »THE TOP-OTT
أصبح  نوفمبر 2020،  شهر  من  بداية  حيث 
المشغل  هذا  خدمات  فى  المشتركين  بإمكان 
التلفزيونية  اشتراك »جوى«  إلى خدمة  النفاذ 
قيمة  وت��س��دي��د  التنقل،  وأث��ن��اء  ال��م��ن��زل  م��ن 
دون  المحمولة  هواتفهم  بواسطة  الخدمة 

الحاجة المتاك حساب مصرفى تقليدى.
شراكات  تأسيس  إل��ى  إض��اف��ة  ت��س��ت��درك: 
باى  »تى  تعزز  المنطقة،  ُمشغلين فى هذه  مع 
التجارة  منصات  أهم  إلى  النفاذية  موبايل«  
الرقمية العالمية. ففى يناير من العام الجارى، 
مع  ال��ت��ع��اون  ع��ن  أعلنت  ال��م��ث��ال،  سبيل  على 
االس��ت��رات��ي��ج��ي ال��ب��ع��ي��د ال��م��دى م��ع »ب��ان��ج��و 
على  المعتمدة  التجارية  الشركة   ،»BANGO
البيانات والمستخدمة من ِقبل أنجح الشركات 
»أم���ازون  وضمنها:  ال��ع��ال��م،  ف��ى  اإللكترونية 
 ،»GOOGLE »غ���وغ���ل   ،»AMAZON
إليصال   ،»MICROSOFT »مايكروسوفت 
منتجاتها وخدماتها إلى منطقتنا. واآلن، أصبح 
بإمكان التجار فى المنطقة الذين يستخدمون 
االنتشار  خ��ال  من  عالميا  التوسع  المنصة 
توفره  ال��ذى  المدفوعات  مجال  فى  العالمى 

الشراكة مع منصة »بانجو«.
متجر  م��وب��اي��ل«  ب��اى  »ت��ى  أدخ��ل��ت  ومثلما 
»غوغل باى« ألول مرة إلى إفريقيا من خال 
تتعاون  المشغلين،  عبر  المباشرة  ال��ف��وت��رة 
موبايل«  ب��اى  و»ت���ى   »HUAWEI »ه����واوى 
من  والعالم  المنطقة  من  المطورين  لتمكين 
وخدماتهم  تطبيقاتهم  من  اإلي���رادات  تحقيق 
ومن  المحمول«  للهاتف  هواوى  »خدمات  عبر 
التطبيقات فى عموم  الشراء من داخل  خال 
المتواصل  التزامنا  من  جزء  وهذا  المنطقة. 
األوسط  الشرق  منطقة  فى  المطورين  بدعم 
من  المباشرة  الفوترة  خدمة  وتتيح  وإفريقيا. 

عماء  لكل  المحمول  الهاتف  مشغلى  خ��ال 
األوسط  الشرق  »هواوى« فى منطقة  خدمات 
تطبيقاتهم  قيمة  دف��ع  على  القدرة  وإفريقيا 
وخدماتهم بواسطة رقم هاتفهم المحمول، ما 
متاحة  والتطبيقات  الرقمية  الخدمات  يجعل 

بشكل أكبر..
 »TPAY PLAY ويعتبر متجر »تى باى باى
أحدث ابتكاراتنا: متجر رقمي جاهز لخدمات 
البث الرقمي عبر اإلنترنت OTT يغطي منطقة 
الشرق األوسط وإفريقيا، تم إنشاؤه بالشراكة 
 UNITY ب��ورت��ال  دستربيوشن  »يونيتى  م��ع 
DISTRIBUTION PORTAL« ، وهو يمنح 
فى  ألعابهم  لتوزيع  قناة  »األن��دروي��د«  مطورى 
منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وتركيا، وذلك 
م��ن داخ��ل محرك األل��ع��اب م��ع ق��درة اختيار 

الدول والمشغلين بسهولة وساسة.
ل�»تى  بالنسبة  االبتكار  أهمية  ما   <
ب����اى م���وب���اي���ل« وك���ي���ف ي��س��اع��د ذل��ك 

االقتصاد المصرى؟
فى صميم  هو  االبتكار  أن  على  هنا  أؤك��د 
أع��م��ال »ت��ى ب��اى م��وب��اي��ل«، ف��إن��ش��اء وتطوير 
التى  المشكلة  نوعية  تحديد  يعنى  تقنياتها 
تود حلها وفهم متطلبات الجهة التى تريد أن 
أثناء  فى  أنه  للتوضيح  أجلها.  من  الحل  تجد 
العمل على تطوير التقنيات الحصرية للمنصة 
المستخدمين  طبيعة  فهم  جدا  ضروريا  كان 
فيه  ي��م��ارس��ون  ال���ذى  وال��س��وق  واحتياجاتهم 
حيث  يواجهونها،  التى  والتحديات  أعمالهم 
إن  االختافات التاريخية والفروقات الثقافية 

لها  ي��ك��ون  ق��د  البنى األس��اس��ي��ة  واخ��ت��اف��ات 
سيتبناها  التى  التكنولوجيا  على  كبير  تأثير 

المستهلكون والشركات فى سوق ما.
الرقمية  المدفوعات  قبول  كان  السابق  فى 
الوسط  الشرق  منطقة  فى  للحدود  العابرة 
الخدمات  لموفرى  بالنسبة  وتركيا  وإفريقيا 
معقدا  أم��را  والعالميين،  المحليين  الرقمية 
ي��ش��ت��م��ل ع��ل��ى م���وف���رى خ���دم���ات م��ت��ع��ددي��ن. 
البيئة  تلك  لتغير  موبايل«  ب��اى  »ت��ى  وج���اءت 
إلى  ضمهم  بعد  التجار  إلى  خدماتها  بتقديم 
وتسهيل  المعالجة  خدمات  وتقديم  شبكتها 
توفر  موبايل«  باى  »تى  فإن  إذن  المدفوعات. 
الدفع  لخدمات  المتكاملة  الوحيدة  المنصة 
عبر الهاتف المحمول فى المنطقة، من بداية 
المعاملة وحتى إنجازها من خال تكامل بسيط 
مع واجهة برمجة تطبيقات API واحدة، وهنا 
يكمن تميزها. وكانت »تى باى موبايل« األولى 
»إشترِ  خدمة  توفير  في  العربية  المنطقة  في 
اآلن وادفع الحقاً« من خال قدرات االشتراك 
الشرق  دول  جميع  ف��ي  ال��ف��وت��رة  خ��دم��ة  ف��ي 

األوسط وإفريقيا.
وعلى جانب السوق المصرى بصفة خاصة، 
خدمات  لتطوير  واج��ت��ه��اد  بجد  عملنا  فقد 
وموفرى  المصريين  المتعاملين  تائم  جديدة 
والشبكات  والتجار  المحمول  الهاتف  خدمات 
هنا، على سبيل المثال، ركزنا بقدر كبير على 
الجديدة  الفرعية  القطاعات  وعلى  اإلق��راض 
التأمين  مثل  اإلق����راض،  بقطاع  المرتبطة 
لاقتصاد  رائع  داعم  وهذا  الصغر،  المتناهى 

»تعاونى  أعمال  بنموذج  مدعوم  ألنه  المصرى 
عدة  فيه  ت��ت��ع��اون  واح���د،  آن  ف��ى  وتنافسى« 

شركات وشركات ناشئة متنافسة. 
> أطلقت »تى باى موبايل« اإلقراض 
الفوترة  خ��الل  من  الصغر  المتناهى 
المباشرة فى عام كورونا.. فماذا يميز 
النوع من االئتمان وكيف يساعد  هذا 

التجار والمستهلكين؟
إن اإلقراض متناهى الصغر يسمح لشركائنا 
»اشترِ  إمكانية  بدعم  والمشغلين  التجار  من 
اآلن وادفع الحقا« من خال القروض متناهية 
االصطناعى.  الذكاء  على  تعتمد  التى  الصغر 
الحقيقى  الزمن  فى  المتاحة  القروض  وه��ذه 
باى  »تى  شركاء  ُتمكّن  المؤهلين  للمستهلكين 
من  ومبيعاتهم  تعاماتهم  زي��ادة  من  موبايل« 

المنتجات أو الخدمات ذات القيمة البسيطة.
تنجح  لم  إذا  توضيحيا..  مثاال  هنا  أعطى 
بسبب  ال��م��ح��م��ول  ال��ه��ات��ف  ع��ل��ى  م��ا  معاملة 
هاتف  على  مسبقا  مدفوع  رصيد  وجود  عدم 
 10 المعاملة  قيمة  إن  ول��ن��ق��ل  ال��م��ش��ت��رى، 
دوالرات، فإنه يمكن منح هذا المشترى خيار 
اآلن،  المعاملة  الستكمال  ال��م��ال  اق��ت��راض 
وسيتم  بعد.  فيما  المتبقى  ال��ف��ارق  وتسديد 
رصيد  زي��ادة  فور  تلقائيا  القرض  هذا  خصم 
لتلقى  المستهلك  أه��ل��ي��ة  ت��ت��وق��ف  ال��ه��ات��ف. 
القرض عليه شخصيا، ونحن نتعاون عن كثب 
المطلوبة  المحددات  على  لنتفق  شركائنا  مع 

للحصول على القروض. 
وفى حين أن اإلقراض عند نقاط البيع ليس 

شيئا جديدا، إال أن تقديم هذا الخيار للذين ال 
الفوترة  يمتلكون حسابات مصرفية من خال 
المباشرة عن طريق مشغلى الهواتف المحمولة 
هو بحد ذاته مفهوم جديد. الذكاء االصطناعى 
والتعلم اآللى يسهمان بقدر متزايد فى توسعة 
بيئة المدفوعات مع السماح للعاملين فى قطاع 
التقنيات المالية مثل »تى باى موبايل« بتوفير 
فى  الخدمات  إل��ى  يفتقرون  للذين  ال��ق��روض 
النمو. وفى حين أن قطاعا من  مناطق عالية 
المالية فى األسواق  الخدمات  المتعاملين فى 
المتطورة يعتبرون توفر االئتمان أمرا مفروغا 
منه، إال أن نماذج اإلقراض التقليدية ال تلبى 
التقليدية  األس���واق  ف��ى  األغلبية  احتياجات 
لشراء  ما يحد من فرصهم  والنامية،  الناشئة 

متطلباتهم.
على  للحصول  المستهلك  أهلية  تتبقى 
لتحديدها  التقليدية  الطريقة  ف��إن  ق��روض 
وم��دة  ال��دف��ع  ت��اري��خ  مثل  ع��وام��ل  على  تعتمد 
أن  االعتبار  ف��ى  ال��وض��ع  م��ع  ال��ق��رض  تسديد 
تحقيقها  يمكن  ال  المتطلبات  هذه  من  الكثير 
يملكون حسابات مصرفية«  ال  »فئة  حالة  فى 
توظيف  ويعني  ائتمانى«.  »تاريخ  لديهم  وليس 
ق��رب مع  ع��ن  وال��ت��ع��اون  ال��ذك��اء االصطناعى 
أنه  المحمولة،  الهواتف  مشغلى  من  الشركاء 
موجودة  بديلة  بيانات  خال  من  العمل  يمكن 

عند مستخدمى الهواتف الذكية.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ت��واف��ر ه���ذه ال��ق��روض 
فحسب  المستهلك  يدعم  ال  الصغر  متناهية 
من حيث شمولية الخدمات المالية، بل يدعم 
أيضا أصحاب التجارة اإللكترونية حيث يسمح 
المستهلكين  م��ن  المزيد  إل��ى  بالوصول  لهم 
معاماتهم  وإن���ج���از  ال��ن��اش��ئ��ة  األس�����واق  ف��ى 
أعمال  نمو  يسهل  ال��ذى  األم��ر  ومدفوعاتهم، 

شركات التجارة اإللكترونية بشكل سريع.
> ك��ي��ف ت��س��اع��د »ت���ى ب���اى م��وب��اي��ل« 
الحكومات فى منطقة الشرق األوسط 
وإف��ري��ق��ي��ا، ف��ى ظ��ل إع��الن��ه��ا أه��داف��ا 
لتحقيق الشمولية المالية، وهل يمكن 

االستدالل ببعض األمثلة واألرقام؟
نفاذية  تستهل سحر سامة مشيرة: هناك 
محدودة فى منطقة الشرق األوسط وإفريقيا 
وتركيا إلى البنى المصرفية التقليدية حيث إن 
نسمة-  مليار   - البالغين  السكان  من   63%
هذه  أن  حين  وفى  المصارف.  يستخدمون  ال 
أنها  إال  الناشئة،  األس���واق  ف��ى  شائعة  سمة 
تعنى أن التعامات التقليدية التى تعتمد على 
البطاقات االئتمانية وبطاقات الحسم المباشر 
من الحسابات المصرفية ليست خيارا متاحا 

أمام  المستهلكين.
وتزايد  الذكية  الهواتف  انتشار  زي��ادة  ومع 
اإلقبال والرغبة فى شراء البضائع والخدمات 
حاجة  هناك  أصبحت  الرقمية،  القنوات  عبر 
بديلة لدعم هذا  لتوفير أساليب دفع  متنامية 
اإلقبال واالستهاك دون االعتماد على حساب 

مصرفى تقليدى.
باى  »ت��ى  تتقدم  س��ب��ق..  فيما  ذك���رت  كما 
م��وب��اي��ل« وت��س��ه��ل ع��ل��ى م���وف���رى ال��خ��دم��ات 
خبراتنا  من  االستفادة  العالم  ح��ول  الرقمية 
وقبول  المستهلكين  إل��ى  وال��وص��ول  المحلية 
يسرع  ما  الناشئة،  األس��واق  فى  المدفوعات 
نمو األعمال ويسهم أيضا فى تحسين وصول 
الفئات، ويساعد  إلى جميع  المالية  الخدمات 

المنطقة  فى  المالية  الشمولية  تحسين  فى 
والقارة، إضافة إلى تمكين المزيد من السكان 
وإفريقيا  األوس��ط  الشرق  منطقة  عموم  فى 
والخدمات  البضائع  قيمة  تسديد  من  وتركيا 
المحمولة،  هواتفهم  أرقام  باستخدام  الرقمية 
تسمح  موبايل«  ب��اى  »ت��ى  منصة  تقنيات  ف��إن 
على  الحصول  أيضا  المنطقة  فى  للمتعاملين 
الصحية  الرعاية  التعليمى وخدمات  المحتوى 

التى قد تكون غير متاحة لهم بشكل آخر.
المثال-   سبيل  -على  سامة  سحر  تشير 
إلى منصة »كتاب صوتى« التى توفر الدورات 
وال��ك��ت��ب وف����رص ال��ت��ع��ل��م اإلل��ك��ت��رون��ى على 
العلم  وطاب  القراء  يستطيع  والتى  اإلنترنت 
هواتفهم  محافظ  أو  أرق��ام  بواسطة  شراءها 
الطبى،  م��ث��ل:  منصات  وه��ن��اك  المحمولة. 
استشارات  توفر  وجميعها  استشارة،  جوابكم، 
يمكن  والتى  اإلنترنت  على  الصحية  الرعاية 
موبايل«،  باى  »تى  منصة  على  قيمتها  تسديد 
من  خ��دم��ات  تمكين  منصتنا  تستطيع  ال��ت��ى 
أحجام وأنواع متعددة ومثال عظيم على ذلك 
البث  هو عملنا مع »WATCH IT!«، خدمة 
الفائقة  أثبتت شعبيتها  التي  الحي  التلفزيوني 
لدى الجمهور المصري والعربي في المنطقة.

يضاف إلى ما سبق مساعدة أنواع مختلفة 
باى  »ت��ى  تفخر  حيث  النمو،  على  التجار  من 
المؤسسات  ت��س��اع��د  تقنياتها  أن  م��وب��اي��ل« 
بهية، رسالة،  أهل مصر،  األورم��ان،  دار  مثل: 
عدد  مع  ونعمل  الخيرية،  التبرعات  قبول  من 
األعمال  ورواد  الناشئة  الشركات  من  متنام 
متنوعة  شرائح  إل��ى  تتوجه  التى  والشركات 
التى   »PODU« شركة  مثال،  الجمهور.  من 
تعتبر أول منصة مصرية ل�»البودكاست« باللغة 
الشاملة  المنصة  وهى   ،»TURNI« العربية، 
لتمكين  و»بسيطة«  اإللكترونية،  للحجوزات 
ت��زي��ل منصتنا  ال��ث��ق��اف��ة االف��ت��راض��ي��ة، ح��ي��ث 
المالية  العوائد  لتحقيق  والتعقيدات  العوائق 
الهواتف  تعتمد  التي  الرقمية  المتاجر  م��ن 
من  شركاؤنا  ليتمكن  وذل��ك  أوالً،  المحمولة 

تقديم وتطوير خدمات ومنتجات مميزة.
> م����اذا ع���ن اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة أع��م��ال 
الخمس  للسنوات  م��وب��اي��ل«  ب��اى  »ت��ى 

القادمة؟
ورئيسى،  هام  شىء  االستراتيجية  تجيب: 
الرؤيا  فى  موبايل«  باى  »تى  غاية  تبقى  ولكن 
التى وضعتها وتثابر على تحقيقها وهى إتاحة 
منطقة  في  بنسبة 100%  المالية  الشمولية 
وللوصول  وتركيا.  وإفريقيا  األوس��ط  الشرق 
إلى هذا الهدف نستمر في تطوير الشراكات 
شركات  م��ع  ال��ت��ع��اون  خ��ال  م��ن  والمنتجات 
للبنى  محلية  ش��رك��ات  ك��ان��ت  س���واء  ع��دي��دة 
عالمية  شركات  أو  القطاع  هذا  في  التحتية 

عماقة في مجال التقنية.
وبالتوازى مع السعى نحو التعاون وااللتزام 
م��وب��اي��ل«  مع  ب��اى  »ت��ى  م��ن جانب  المستدام 
فى  والتجار  العالمية  الشركات  من  المزيد 
تتجاوز  لهم  ف��رص  بإتاحة  والمنطقة  مصر 
العالمية،  شراكاتنا  خال  من  المنطقة  حدود 
سيستمر الفريق فى النمو وفى تنمية قدراتنا 
فرص جديدة  عن  والبحث  أب��دا  توقف  ب��دون 
إلضافة القيمة والفائدة للتجار والمستخدمين 
بطرح  واالل��ت��زام  العربى،  والعالم  مصر  ف��ى 

خدمات ملحقة جديدة للجميع.

اإلقراض متناهى الصغر يقوم على الذكاء االصطناعى ويزيد تعامالت ومبيعات التجــــــــــــــــــــــــــــار واملشغلني و»تى باى موبايل« شريك تقنى
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أغلقت شركة »جيت 
كابيتال« - املتخصصة فى 
االستشارات املالية واإلدارية 
ومساعدة الشركات الصغرية 
واملتوسطة والشركات 
العائلية فى املنطقة العربية- 
صفقات قيمتها 800 مليون 
دوالر فى عمليات االندماج 
واالستحواذ والتخارج أحدثها 
صفقة شركة »فتشر« 
املصنفة كشركة تكنولوجيا 
والعاملة فى الخدمات 
اللوجستية لقطاع التجارة 
الرقمية والتى كانت فى 
طريقها لتصبح احدى 
شركات الـ»يونيكورن« التى 
تفوق قيمتها املليار دوالر.

 كشف منذر هالل املؤسس 
والرئيس التنفيذى لـ»جيت 
كابيتال« - التى تأسست 
فى عام 2009 - أنها قامت 
بدور اسرتاتيجى فى 
مساعدة الشركات الصغرية 
واملتوسطة والشركات 
العائلية التى لديها تواجد 
إقليمى وشركات تابعة لها 
فى مصر ودول أخرى على 
تخطى تبعات جائحة كورونا.

تمويل  بهدف  مصر  لبنك  ي��ورو  مليون   425
لمساعدتها  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 

على مواجهة تداعيات كورونا.
وال��ت��ح��دى اآلخ����ر ف��ى ال��م��ن��ط��ق��ة، واج��ه��ت��ه 
الناشئة  ال��ش��رك��ات  ف��ى  االس��ت��ث��م��ار  ص��ن��ادي��ق 
المال الجرىء والتى تحلت بشهية كبيرة  ورأس 
تلك  فى  حصص  لشراء  السابقة  السنوات  فى 
تجد  حيث  محافظها،  إل��ى  وضمها  الشركات 
استثماراتها.  م��ن  التخارج  ف��ى  ال��ي��وم  صعوبة 
 95٪ من  أكثر  هناك  العالمى،  الصعيد  فعلى 
إما  ال��ج��رىء  المال  رأس  فى  المستثمرين  من 
تعرضوا لخسارة استثماراتهم كليا، أو فى أفضل 
األحوال، حافظوا على رأس المال فقط، والقليل 
استطاع تحقيق عائد يساوى ثاثة أضعاف، وقد 
األرقام  بهذه  شبيهة  المنطقة  فى  األرقام  تكون 

العالمية أو حتى أسوأ.
وأخيرا وليس آخرا، يختم إجابته قائا: يبقى 
المصرفى، حيث شهدت  التمويل  تحدى ضعف 
البنوك فى جميع أنحاء المنطقة زيادة تجاوزت 
٪50 فى المخصصات عام 2020 وانخفضت 
التحدى  وكان  تزيد على 50٪.  بنسبة  الربحية 
فى  ينحصر  الناشئة  ال��ش��رك��ات  أم���ام  األب���رز 
الحصول على التمويل المصرفى أو التمويل من 
منخفضة،  فوائد  تقدم  أخرى  مالية  مؤسسات 
الشركات  فيه  تجد  ال��ذى  الحالى  الوضع  وه��و 
الناشئة نفسها مضطرة للحصول على ديون ذات 

جزء  بيع  أو  إلى 25%  تصل  قد  عالية  فوائد 
يمثل  ما  الخاصة  الملكية  لشركات  أسهمها  من 

صفقة تمويل عالية التكلفة.
باجتهاد  كابيتال”  “جيت  شركة  عملت  وقد   
على  لمساعدتها  لشركاتها  بديلة  حلول  إليجاد 
النمو،  مسيرة  ومواصلة  التمويل  على  الحصول 

والحلول هى: 
< وضع استراتيجيات التحول لتلك الشركات 

لمواجهة التحديات واالستمرارية.
< إيجاد السيولة لأوضاع الخاصة.

< عمليات االندماج.
على جدوى  هل هناك أمثلة تدلل   •

الحلول الثالثة؟ 
كابيتال”  “جيت  نفذت  الوباء،  خال  يوضح: 
لقطاع  لوجستية  خدمات  لشركة  تحول  مشروع 
التجارة الرقمية، أو ما يعرف بخدمات التوصيل 
“فتشر”  شركة  كانت  حيث  األخير،  الميل  عند 
أخرى  قرن”  “وحيد  شركة  لتصبح  طريقها  فى 
المليار  قيمتها  تفوق  شركة  أى  منطقتنا،  من 
نفسها  صنفت  ال��ت��ى  “ف��ت��ش��ر”،  وك��ان��ت  دوالر. 
من  كبيرا  ع��ددا  جذبت  قد  تكنولوجيا،  كشركة 
لبعض  ن��ظ��را  ول��ك��ن  العالميين،  المستثمرين 
واجهت  أعمالها،  نموذج  فى  األساسية  الثغرات 
إلى  ذل��ك  وأدى  التوسع،  بقابلية  تتعلق  مشاكل 
استنزاف السيولة بشكل أسرع مما كان متوقعا. 
إنقاذ  على  العمل  كابيتال”  “جيت  وبدأت شركة 

كاملة،  ت��ح��ول  استراتيجية  خ��ال  م��ن  ال��وض��ع 
حيث جمعت أوال فريقا مخضرما يتمتع بخبرة 
غنية فى قطاع الخدمات اللوجستية. وقد واجه 
أوال  معالجتها  عليه  كان  الفريق مشكلة ضخمة 
حيث كانت الشركة تتبنى نموذج أعمال غير قابل 
لاستمرارية، وحالتها االقتصادية تتدهور، وهى 
وعليها  اإلي���رادات،  فى  كبيرا  انخفاضا  تواجه 
احتياطياتها  وانخفضت  للموردين،  كبيرة  مبالغ 
الوضع  هذا  معالجة  حتم  ما  بسرعة،  النقدية 
الخاص من خال إعادة الهيكلة وإيجاد السيولة.
تبنت  خطة  كابيتال”  “جيت  شركة  وضعت 
الموقف،  لمعالجة هذا  للغاية  نهجا فريدا  فيها 
لتنفيذ  القطاع  قادة  نحشد  أن  علينا  كان  حيث 
السريع  التمويل  وإي��ج��اد  التحول  استراتيجية 
زي��ادة  فى  ال��ش��روع  قبل  الشركة  هيكلة  إلع��ادة 
وذل��ك إلحياء  ال��وب��اء،  فترة  ال��م��ال خ��ال  رأس 
خريطة  على  موقعها  تستعيد  بحيث  الشركة 
فريق  قام  المنطقة.  فى  اللوجستية  الخدمات 
وتحسينها  العمليات  صياغة  ب��إع��ادة  التحول 
تقريبا،  بالكامل  خسائرها  فعوضت  بالكامل، 
الشركة،  أوج��ه  جميع  فى  يظهر  التحسن  وب��دأ 
ونتج عن هذا التحول نمو فى اإليرادات، ونجحنا 
من  المطلوبة  المبالغ  تسديد  عملية  إدارة  فى 
قبل الموردين، والتى ورثناها مع إتمام الصفقة. 
وهى فى طريقها لتصبح العبا رئيسيا فى مجال 

الخدمات اللوجستية بالمنطقة.

• م��ا ال��ش��رك��ات ال��ت��ى اس��ت��ط��اع��ت أن 
بوضع  األول  الجائحة  ع��ام  من  تخرج 
أف��ض��ل، وك��ي��ف ت���رى ص��ف��ات ال��ش��رك��ات 
»السوبر ون«، بما فيها »جيت كابيتال«؟

والمؤسسات  الشركات  من  العديد  يجيب: 
التجارية الصغيرة والمتوسطة واجهت تحديات 
عظيمة خال شهور جائحة كورونا، وكان عليها 
لحماية  االستراتيجيات  م��ن  مزيج  استخدام 
عملياتها والوصول إلى مرحلة التعافى ومن ثم 

إعادة تسريع النمو.
على  حتميا  ك��ان  األوض����اع  ه��ذه  مثل  ف��ى   
األولى  استراتيجيتين:  تضع  أن  أوال  الشركات 
لاحتواء والدفاع، الثانية للتحول والهجوم، ومع 
وجدنا  االستراتيجيتين،  لهاتين  السليم  التنفيذ 
أن العديد من الشركات التى عملت معها “جيت 
كابيتال” استطاعت أن تخرج من نفق الجائحة 
بوضع أقوى وأكثر استعدادا للنمو واالزدهار فى 

المستقبل.
نبشر  التى  المبادئ  أيضا  طبقنا  جانبنا  من 
التابعة  الشركات  جميع  وعلى  أعمالنا  على  بها 
تواجد  لديه  وبعضها  االستثمارية،  لمحفظتنا 
إقليمى وشركات تابعة لها فى مصر ودول أخرى. 
كابيتال«  »ج��ي��ت  اس��ت��ط��اع��ت  ك��ي��ف   •
المساهمة فى حماية الشركات الصغيرة 
والمتوسطة من خالل نموذج أعمالها؟

الشركات  معظم  تأثرت  هال:  منذر  يوضح 
له  يسبق  لم  سلبى  بشكل  بالوباء  العالم  ح��ول 
مثيل، وأيضا اقتصاديات الدول، حيث اضطرت 
آالف ال��ش��رك��ات إل���ى ال��ل��ج��وء ل��إغ��اق ال��ت��ام 
وتوقفت  األح��ي��ان،  بعض  فى  العمالة  وتسريح 
التوريد  العمليات اللوجستية وانقطعت ساسل 
فى أحيان أخرى، وعلى الرغم من هذا أتاحت 
كل تلك األوضاع فرصا لبعض الشركات األخرى 
والمستثمرين إلعادة التفكير فى نماذج أعمالها 
هيكلة  وإع���ادة  السيولة  استنزاف  من  للتقليل 
تحديد  وإع���ادة  المصروفات  وضبط  ال��دي��ون 

فرص النمو. 
لم  ال��وب��اء  االس��ت��ث��م��ارى،  القطاع  ناحية  م��ن 
يوقف فيه النشاط، خاصة فى مجال رأس المال 
الناشئة.  الشركات  فى  يستثمر  ال��ذى  الجرىء 
آخر  قياسيا  ع��ام��ا   2020 ك��ان  العكس  على 
ل�”بيزنس” تلك الشركات بعد صعود نجم أربعة 
ذات  االستحواذ  شركات  األول:  فيه،  قطاعات 
األغراض الخاصة أو ما يعرف فى عالم المال ب�  
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على  االستحواذ  هو  واح��د  لهدف  المال  رأس 
»شركات  باسم  أيضا  تعرف  وهى  قائمة،  شركة 
الثاثة  وال��ق��ط��اع��ات  ب��ي��اض«،  على  الشيكات 

األخرى هى: الهيلث تك، اإلديوتك، الفنتك. 
التى  والمشاكل  التحديات  أب��رز  ما   •
واجهتها الشركات فى المنطقة فى ظل 

عام الجائحة؟
الثاثة  الرئيسية  التحديات  ك��ان��ت  ي��ؤك��د: 
ل��ل��ش��رك��ات ال��ن��اش��ئ��ة وال���ش���رك���ات ال��ص��غ��ي��رة 
والمتوسطة فى المنطقة أثناء الوباء هى نقص 
األرب��اح،  وتحقيق  التخارج  وصعوبة  السيولة، 
والتمويل المصرفى، حيث عانت تلك الشركات 
فى  ضائقة  من  للنمو  العالية  اإلمكانيات  ذات 
شركة  أج��رت��ه  استطاع  أظهر  وق��د  السيولة، 
أن  الماضى  العام  منتصف  الهند  فى  ناسكوم 
ما يقرب من ٪70 من الشركات الناشئة تمتلك 
احتياطيات نقدية تكفيها ألقل من ثاثة أشهر، 
وأن 30-٪40 من تلك الشركات إما أنها أوقفت 
نشاطها  إغاق  بصدد  أنها  أو  مؤقتا  عملياتها 
انخفاضا  واج��ه��ت  منها   90٪ وأن  بالكامل، 
مماثلة  بيانات  نملك  ال  ونحن  اإلي���رادات.  فى 
أو  العربية  المنطقة  فى  الناشئة  الشركات  عن 
“جيت  فى  تواصلنا  من خال  ولكن  فى مصر، 
م��ن مؤسسى  م��ن 200  أك��ث��ر  م��ع  ك��اب��ي��ت��ال” 
لنا  أكد  منطقتنا،  فى  الشركات  هذه  وأصحاب 
أكثر من ٪90 منها حاجتهم الفورية للتمويل أو 
زيادة رأس المال، وقد يعطينا هذا الرقم فكرة 
عن أوضاع تلك الشركات فى ظل هذه الظروف. 
وأود أن أذكر أن مبادرات الحكومة المصرية 
والبنك المركزى المصرى والمؤسسات الدولية 
والتنمية  اإلعمار  إلع��ادة  األوروب���ى  البنك  مثل 
فى  رك��زت  وال��ت��ى  األوروب����ى،  االستثمار  وبنك 
والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  على  معظمها 
السلبية  اآلث��ار  وتخفيف  احتواء  على  ساعدت 
للجائحة على االقتصاد، وإن لم تستطع إزالتها 
 18 المصرى  المركزى  البنك  أطلق  فقد  كليا. 
يختص  م��ا  منها  ال��ق��ط��اع،  لمساعدة  م��ب��ادرة 
بالديون، وخفض الفائدة، وتأجيل االستحقاقات 
بقطاعات  خاصة  أخرى  ومبادرات  االئتمانية، 
واإلن��ش��اءات.  وال��زراع��ة  والصناعة  السياحة 
االقتصادية  ال��ح��زم  ول��ك��ن  فحسب  ه��ذا  ليس 
المختلفة التى أعلنتها الحكومة، وضمنها حزمة 
دوالر  المليار  أعشار  وأربعة  مليارات  ستة  تبلغ 
البنك  الصدمة. وضخ  امتصاص  ساعدت على 
مليون  والتنمية 750  اإلعمار  األوروب��ى إلعادة 
الشركات  لدعم  المصرية  البنوك  ف��ى  دوالر 
االستثمار  بنك  وكذلك  والمتوسطة  الصغيرة 
األوروبى الذى أعلن مؤخرا تقديم قرض بقيمة 

صا  فر نا  و ر كو ت  عيا ا تد حت  تا أ
ة  د عا إل ين  ملستثمر ا و ت  كا لشر ا لبعض 

للتقليل  لها  عما أ ج  ذ منا فى  لتفكير  ا
ن  يو لد ا هيكلة  و لة  لسيو ا ف  ا ستنز ا من 

لنمو ا ص  فر يد  حتد و ت  فا و ملصر ا ضبط  و
ل هال ر  منذ

املؤسس والرئيس التنفيذى:

صعود نجم شركات الفنتك والهيلث تك واإلديوتك والشيكات على بياض
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